
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и  руралном развоју („Службени 

гласник РС“, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лознице за 2021.годину,  

Градска управа града Лознице расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, 

РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА 

  

 

1.Намена улагања 

 

Средствима Градске управе града Лознице за 2021. годину, извршиће се субвенционисање 

регистрованих  пољопривредних газдинстава, за премије осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

                                             

2. Општи критеријуми за оцену захтева 

 

 Право на коришћење подстицајних средстава има физичко, правно лице и предузетник 

(у даљем тексту: Подносилац захтева), уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као 

носилац комерцијалног газдинства, са седиштем на територији града Лознице. 

            Право на коришћење подстицајних средстава има подносилац захтева ако: 

- има регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилником о начину и 

условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је носилац 

комерцијалног газдинства и да се налази у активном статусу за 2021.годину – за 

физичка лица, 

- је уписан у Регистар привредних субјеката (АПР) у активном статусу и има 

регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилником о начину и 

условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је носилац 

комерцијалног газдинства и да се налази у активном статусу за 2021.годину – за 

правна лица и предузетнике, 

- је реализовао инвестицију за коју се додељују подстицајна средства, 

- за инвестицију за коју подноси захтев не користи  и  неће користити подстицаје по 

неком другом основу (подстицаји, субвенције, донације), односно ако иста 

инвестиција није предмет неког другог поступка за коришћење подстицаја у 

текућој години, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује 

подршка регистрованим  пољопривредним газдинствима, 

- је измирио обавезе по основу пореза на имовину, 

- је инвестиција из конкурса реализована од 01. јануара 2021. године, 

 

 

3. Потребна документација за конкурисање 

 

1. попуњен образац захтева; 

2. фотокопија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства у 

2021. години или решења о упису газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава 

(активан статус); 

3. фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за структуру биљне 

производње и/или структуру сточног фонда; 

4. оригинал или оверена фотокопија полисе осигурања;  

5. фотокопија потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања од осигуравајуће 

куће; 
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